ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 22.06.2020, în şedinţa ordinară a consiliului local Leorda
convocată prin Dispoziţia nr. 64 din 17.06.2020
Ședinţa este deschisă de dl. primar Ștefan Dulgheru. La şedinţă participă un număr
de 11 consilieri din 11 convocaţi prin invitația nr. 84/17.06.2020. Dna. consilier Nedelcu
Irina-Adriana, participă la ședință prin conferință WhatsApp, exprimându-și votul scris la
apelul efectuat de președintele de ședință. Materialele înscrise pe ordinea de zi au fost
comunicate consilierilor locali pe suport hârtie și în format electronic.
Ordinea de zi și proiectele de hotărâre sunt supuse la vot deschis.
Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din 29.05.2020
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu un număr de 11 voturi din 11
consilieri prezenți.
Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2020
Nefiind discuții, se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi, care se adoptă cu un
număr de 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda.
Inițiator – primar Dulgheru Ștefan
Dl. primar – proiectul de hotărâre a fost înaintat tuturor comisiilor. Este vorba despre
decontarea facturii de către AFIR, iar pentru școală să dăm banii solicitați pentru
achiziționarea unei motocoase.
Dl. Angheluși – este bine că bugetul este completat și cu bani de la buget. Pe de altă
parte, și motocositoarea pentru școală este necesară și de aceea trebuie să alocăm această
sumă
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu un număr de
11 voturi pentru.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară închise lucrările.
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